
ИНТЕРВЮТО НА АНТОН АНГЕЛОВ С РАЧО[1],  ПОДВИС,  17.09.2010 

г.

 

Антон Ангелов: Та къде казваш, че си бил?

 

Рачо: Сърбия,  Хърватска,  Унгария,  Австрия…  Най-напред  отидохме  в 

Хърватско, оттам преминахме Дунава, влезнахме в Унгария и почна пак вече, 

там ни нападнаха германците. На 6-ти март 1945 г. нападнаха ни германците, 

там стана един голям бой, там паднаха много жертви. И влязахме в едно село 

–  циганското село – седем пъти го превземаха нашите и го отстъпваха без 

пушки, без такива работи – само бой, така. 

 

А: А освен по време на войната, ходил ли си някъде в чужбина?

 

Р: Не, не, не.

 

А: В Съветския съюз?

 

Р: Не. Къде да ходя, аз съм самичък тука, жената, децата, къде да ходя?

 

А: Според  теб  как  трябва  да  се  развива  България,  какво  трябва  да 

развиваме?

 

Р: Не може да се развива България.

 

А: Защо?



 

Р: Защото няма народ. Трябва да се възвърне всичко назад, обаче, народът е 

учен вече, няма от проста жилка, които да поемат работа. Всеки гледа на 

парата. Това е.

 

А: Ами те западните страни развитите не са ли точно така – да не разчитат 

толкова на селско стопанство, ами повече на такива неща…

 

Р: Не ги знам…

 

А: Тук по  време  на  избори има  ли  разни  концерти да  се  организират  от 

различни партии, ей такива неща?

 

Р: Не. Да е имало, може да ме е нямало, не съм виждал…

 

А: А при комунизма изборите какво бяха, какво представляваха тогава?

 

Р: А… представляваха, каквото кажеше правителството.  Комунизмът,  който 

прави  изборите, те  сами  си  печелеха.  Тогава  комунистите  силна,  силна 

партия беше. Тя беше позабравила народа, ама сетне стана ей тъй… През 

комунизма всичко имаше! Градините – всичко пълно!

 

А: Тук ли?

 

Р: Да, тук. Обувки, дрехи, хляб – хлябът не беше 80 стотинки, тогава беше 7 

стотинки типовият, 15 стотинки беше белият хляб. Оттам ден на ден почнаха 

да го увеличават, все го увеличават. А през комунизма имаше евтин хляб, 



бе… Жельо Желев еба мамата на България!

 

А: А сега кой е кмет на селото?

 

Р: А,  от  Цонкината  партия  (дъщеря  му),  казват  партийците,  хората  са 

комунисти бе, от комунизма идват, те служеха през комунизма и пак те са на 

власт.

 

А: Значи нищо не се е променило, така ли?

 

Р: Няма хора.

 

А: А има ли разлика между някогашното БКП и сегашното БСП? 

 

Р: Никак не ги разбирам. Аз, да ти кажа, не съм голям политик. Това е. Ние 

гледаме, кой да ни задоволи, да имаме с какво да преживяваме. Това е. Не да 

даваме майчиното си мляко да храниме…

 

А: А тази сграда отсреща каква е?

 

Р: Таа е кооперативна сграда. На ТКЗС-то. Отдолу е селкоопът.

 

А: Какво е това „селкооп“?

 

Р: Кооперация  - магазините. Това е ресторантът на…

 



А: Той май не работи.

 

Р: Няма никой. Тук е направено за младите хора, като дискотека да го имат 

там. Няма млади хора. Няма магазини…

 

А: Кога е построена?

 

Р: Тя е 60-та година я пуснаха…

 

А: И преди какво имаше на нейно място?

 

Р: Тука имаше кооперация… магазин. Пак, но старо битово правено… Те го 

взеха едни частници магазина,  той го продаде и те го направили мазе за 

вино…  това тук  беше  празно  нататък…  Беше  празно  место.  Имаше  една 

кръчма там, на горния край, където са магазините. 

 

А: А ти бил ли си активен борец?

 

Р: Не, не съм…

 

А: А имало ли е тук такива хора?

 

Р: Нямаше такива! Всичко наготово дойде!

 

А: Тоест? Какво означава това?

 



Р: Чакаха Съюзът да дойде и толкова! Нямаме такива хора ние тук.

 

А: Тук има ли много цигани?

 

Р: Нямаме. Нямаме цигани тука.

 

А: А турци?

 

Р: Няма, тука е чисто, в Подвис. Идват преселници – руснаци, англичани и се 

населват.

 

А: Купуват къщи ли?

 

Р: Купуват къщи.

 

А: Ама, седят ли тук да живеят или?

 

Р: Не знам.

 

А: И кога почнаха така да идват от Англия и от Русия?

 

Р: Ами в скоро време започнаха… Не е да кажеш отдавна,  отскоро време 

почнаха. Какво да правят хората – няма никой в къщата! Има наследници 

внучки.  Внуката няма да дойде тук от Бургас, да дойде да живее… Такива 

работи. 



[1] 75-80-годишен, пенсионер.


